
 
ATA DA REUNIÃO DO NDE

 
Ao nono dia do mês de março1 

vídeo conferência, a Reunião do Núcleo Docente Estruturante 2 

em Medicina da Universidade Federal Fluminense3 

Coordenadora de Curso, abriu4 

estando on-line os seguintes professores e alunos representantes do DABT5 

Bueno, Vice Coordenador de Curso6 

MRD; Aline Araújo dos Santos7 

MRD; Christianne Bretas Vieira,8 

Ribeiro, MCG; Graça Helena Maia,9 

DABT; Juliana Pereira da Silveira,10 

DABT; Luiz Cláudio Santos, 11 

Nunes, DABT; Maria de Fátima Bazhuni, 12 

Barbosa Gomes, DABT; Tânia 13 

Justificaram a ausência: Carlos Augusto Faria14 

Costa Fonseca, MEB. A reunião teve como pauta os itens:15 

reuniões realizadas em 26/01/2022 e 09/02/2022: 16 

exceção das Profªs Graça Helena e Adriana Pit17 

presentes nas reuniões citadas. 18 

Internato): a professora Adriana Pit19 

reunião em fevereiro e ficou acerta20 

os professores do seu período para21 

um intervalo maior entre uma reunião e outra devido 22 

reuniriam na segunda-feira seguinte23 
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DA REUNIÃO DO NDE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
(Realizada dia 09 de março de 2022)

março de dois mil e vinte e dois, realizou

do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

da Universidade Federal Fluminense. A Profª Claudete 

abriu os trabalhos às nove horas, novo horário de reuniões do NDE

os seguintes professores e alunos representantes do DABT

Vice Coordenador de Curso; Adriana Pittella Sudre, MIP

Aline Araújo dos Santos, MFL; Carolina Soares Cardoso, DABT

nne Bretas Vieira, MFL;  Daniella Campelo Cox Moore, 

Graça Helena Maia, MPT; Helena Carla Castro, GCM

Juliana Pereira da Silveira, DABT; Lilian Koifman, MPS; Lucas Diniz da Conceição,

Luiz Cláudio Santos, MCG; Luiza Magalhães de Assis, 

Maria de Fátima Bazhuni, MMI; Moema Guimarães 

Tânia Gouvea Thomaz, MFL; Valéria de Queiroz Pagnin, 

Carlos Augusto Faria, MMI; Ana Carolin

reunião teve como pauta os itens: 1) Aprovação das

reuniões realizadas em 26/01/2022 e 09/02/2022: aprovadas por todos os participantes, com 

Graça Helena e Adriana Pittella que se abstiveram pois não estavam 

presentes nas reuniões citadas. 2) Relatório dos pequenos grupos (GT do 1º ao 4º, 5 ao 8º e 

Adriana Pittella informou que o GT do 1º ao 4º período teve uma 

e ficou acertado que cada coordenador de período

os professores do seu período para articular o retorno das suas respectivas disciplinas

intervalo maior entre uma reunião e outra devido às férias dos professores

feira seguinte, dia 14, para tomar conhecimento
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, realizou-se, via Google Meet, em 

(NDE) do Curso de Graduação 

Claudete Araújo Cardoso, 

às nove horas, novo horário de reuniões do NDE, 

os seguintes professores e alunos representantes do DABT: Arnaldo Costa 

MIP; Alair Sarmet Santos, 

DABT; Cristina Asvolinsque, 

la Campelo Cox Moore, MMC; Genilson 

GCM; Igor Leite Machado, 

Lucas Diniz da Conceição, 

 DABT; Marcella Fischer 

Moema Guimarães Motta, MSS; Pedro 

Valéria de Queiroz Pagnin, MSM. 

Caroline Siquara, MPT, Sandra 

Aprovação das atas das 

por todos os participantes, com 

que se abstiveram pois não estavam 

2) Relatório dos pequenos grupos (GT do 1º ao 4º, 5 ao 8º e 

GT do 1º ao 4º período teve uma 

que cada coordenador de período entraria em contato com 

articular o retorno das suas respectivas disciplinas. Foi dado 

s férias dos professores, mas que se 

tomar conhecimento das pendências de cada 
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um e sanar nos próximos 14 dias. Foi discutida a questão da extensão com os coordenadores 24 

das disciplinas e na próxima reunião do GT definirão sugestões para serem trazidas ao NDE. A 25 

Prof ªLilian Koifman informou que o grupo ainda não conseguiu se reunir em virtude das férias 26 

de diversos professores do GT. A Profª Claudete informou que o professor Carlos Faria, líder 27 

do GT do 5º ao 8º períodos, está de férias e passou a palavra para a Profª Cristina Asvolinsque, 28 

sendo informado que foram discutidas questões sobre as atualizações das ementas no IdUFF e 29 

debatidas sugestões sobre a extensão. Para finalizar esta pauta, foi passada a palavra para a Profª 30 

Fátima Pombo (GT Internato), sendo informado que o Internato seguirá as recomendações da UFF 31 

sobre a COVID-19, com o uso de máscaras, mas sem necessidade do distanciamento social. O grupo 32 

está verificando a possibilidade de um aumento de salas no ambulatório de GO, para que os alunos 33 

atendam mais pacientes e que estes não fiquem sobrecarregados. Sobre Clínica Médica, tem sido feito 34 

um esforço para conseguir mais vagas dentro do Hospital Universitário Antônio Pedro. Em relação à 35 

Saúde Mental, houve progresso em relação ao número de vagas por meio de uma parceria com a 36 

Prefeitura de Niterói. Para a Pediatria, serão também tentadas as vagas de plantão de emergência no 37 

Hospital Getúlio Vargas Filho. 3)Proposta de transferência do Módulo de Urologia do sexto 38 

para o sétimo período: consiste em transferir quatro aulas de Urologia ministradas no sexto 39 

período para o módulo de Urologia do sétimo período. O Prof. Arnaldo levou ao conhecimento 40 

do NDE a proposta já discutida pelo departamento de Cirurgia e passou a palavra para o Prof. 41 

Genilson, sendo informado que não haverá prejuízo do conteúdo e nem aumento da carga 42 

horária. A proposta já foi debatida na plenária do departamento e registrada em ata, devendo ser 43 

levada ao conhecimento do Colegiado de Curso na próxima reunião. 4) Retorno presencial 44 

das aulas do próximo semestre letivo – período 2022.1 (Resolução CEPEx 637 de 45 

02/02/2022 e Guia de retorno presencial da UFF, publicado em 12/02/2022: serão mantidas 46 

as máscaras e regras de higienização. O Classroom poderá será utilizado como material de 47 

apoio didático. 5) Atualização sobre os prazos e atividades da Extensão Universitária 48 

(Resolução CEPEx 567/2021): constituiu-se uma comissão para estar à frente dessa 49 

organização das atividades de extensão, presidida pela Profª Sônia Berger, e auxiliada por um 50 

grupo de professores indicados pelo grupo. 6) Discussão do regimento interno do NDE: Na 51 

reunião de janeiro foi lido o regimento. Na ocasião, foram discutidos ajustes e sugeridas 52 



 

atualizações, trazidas pelo Prof. Arnaldo em documento enviado em anexo à pauta desta 53 

reunião. A Profª Claudete acrescentou no documento a necessidade de que tenha um 54 

representante discente por ciclo. Considerando que parte dos professores não teve acesso ao 55 

documento para leitura prévia, tal assunto será pauta da próxima reunião do NDE. 7) Proposta 56 

de criação de regimento para os coordenadores de período: o Prof. Arnaldo sugeriu que 57 

fossem criadas normas de conduta para os coordenadores de período, e o mesmo encaminhará 58 

uma minuta a ser discutida na próxima reunião. 8) Informes gerais: a Profª Claudete relembrou 59 

a necessidade de cada coordenador de período atentar para a revisão e atualização das suas 60 

respectivas ementas. O Prof. Arnaldo sugeriu que as atualizações fossem encaminhadas para a 61 

Profª Sandra Fonseca. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 62 

 63 

 64 
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